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Course: “Digital Tax Education and Tax Payments” 
Teens lessons 
T02: „Rahunege! Me kõik maksame makse.” 
Õppetunni kirjeldus 

 

 

Ligikaudne 
kujutis 

 
Pealkiri „Rahunege! Me kõik maksame makse.” 

Lühikirjeldus See õppetund kujutab endast eraldiseisvat veebipõhist õppematerjali. See 
koosneb neljast suuremast osast.  

1. osa „Millal peavad teismelised makse maksma? 

2. osa „Esimene töökoht” 

3. osa „Netotulu arvutamine” 

4. osa „Maksuvabastus vs. maksudest kõrvalehoidumine”  

Üksikasjad Eesmärk 



2 

Õpilased saavad huvitavalt vestelda esimesest töökohast, kohustustest, 
maksudest kõrvalehoidumisest ja maksundusest, mis võib tegelikult aidata oma 
töötasust rohkem rõõmu tunda. 

 

Sisu 

Õppetund võib osutuda väga kasulikuks allikaks, mida õpetajad saavad eetikat 
käsitleva tunni ettevalmistamiseks soovitada. Õpilastele võib esitada loendi 
õppetunnist arusaamiseks vajalikest mõistetest, näiteks järgmised. 

• Mis on brutotulu (tulu enne maksude mahaarvamist)? 

• Mis on netotulu (tulu pärast maksude mahaarvamist)?  

• Millal saab teismelise tööle võtta? 

• Kas teismelistel on maksukohustusi? 

• Miks peavad maksumaksjad igal aastal tuludeklaratsiooni 
esitama? 

• Mida tähendab „maksuvabastus”? 

 

Materjalid 
Kursus „Rahunege! Me kõik maksame makse.” 
Interaktiivne valgetahvel (või lihtsalt LCD-projektor) 
 
Sõnavara 

Maksud, maksundus, maksumaksjad, maksukohustused, tuludeklaratsioon, 
maksuvabastus 

Kuidas seda 
õppetundi 
kasutada? 

Tegevused sammudena 

Õppetundi võib kasutada ka teadmiste kinnistamiseks koduse ülesandena pärast 
maksuteema tunnis käsitlemist. Õpilastel võib paluda vastata mõnedele 
küsimustele või avaldada oma arvamust mõne tunnis käsitletud, arutletud ja 
õpetatud mõistet puudutava stsenaariumi kohta. Ülesanded võivad näiteks olla 
järgmised. 

• Selgitage, mis tingimustel saavad teismelised tööle minna ja mis laadi 
töökohad need võiksid olla.  

• Selgitage teismelistele, et tööle minnes tekivad neil maksukohustused.  

• Selgitage, millal peavad teismelised töötajad tulumaksu maksma.  

• Valmistage teismelisi ette, mida nad võivad oma esimeselt töökohalt 
oodata.  

• Õpetage teismelistele netotulu arvutamist. 

• Selgitage teismelistele, mis vahe on maksuvabastusel ja maksudest 
kõrvalehoidumisel ning motiveerige neid õigesti käituma.  
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Kokkuvõte 

Seda õppetundi võib kasutada tervikuna; samuti võivad õpetajad oma 
äranägemise järgi kasutada õppetunni konkreetseid osi. Kogu õppetunni 
läbimisele kulub hinnanguliselt keskmiselt 30 minutit. 

Kategooria E-õppetund teismelistele 

Peamine 
sihtrühm 

13- kuni 17-aastased 

Seotud 
õppeteemad 

Majandus, eetika, inglise keel võõrkeelena, humanitaaralad 
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